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їде, Іде віз,
Хоч нема коліс...
Із горба без коней лине 
І без пари й газоліни 
І не авто й не літак,
А снігами вчиться так,
Що, як піде викрутасом,
То і цапки стане часом,
А вельможних 
Подорожніх
Поскидає в рів, у сніг —
Не на лихо, а на сміх. 
Мудреці, не відкладайте, 
Що за віз це, відгадайте!

Р. 3.

„ЧАРОДІЙНА” ЗМ ІНА

Чи пробували ви змінити, наприклад, рибу н а . . .  му
ху?  Такі „чари” дуж е легко робити. Ось просто: візьмім  
слово „щука”, і змінім одну букву щ на р —  вийде сло
во „рука”. Тепер знову змінім р на м і вийде „мука”. 
А  з  „муки” вийде „муха”, коли змінимо к на х!

Ось у  такий самий спосіб змініть гуску на мавпу, зм і
нюючи кожного разу одну букву:

г у с к а
----------------------- є на рибі
-----------------------інакше доброта
----------------------- сидимо на ній у  школі
----------------------- лісова русалка
м а в п а

С Н І Г О В А  Б А Б А

Діти ліпили снігову бабу й геть намокли. Перехожий 
питає:
— Не холодно вам, дітки?
— Нам ні, а Даркові, мабуть холодно.
— А хто це — Дарко?
— Той, що у снігову бабу закачаний.

Качати — завинути, загорнути (to roll).
КАПУСТОНЬКА

Покинута, занедбана на лугу 
зеленіє капустонька у снігу, 
а до неї стежечку не одну 
протоптали ніженьки по лану.

Догадайтесь, дітоньки, ви самі, 
хто ці робить стежечки узимі.
Я вам в цьому віршику не скажу, 
бо сам ще раз подивиться побіжу.

О. Олесь

а) Теля рогате,
На зуби багате,
Не їсть, не п’є, 
Тільки дерево жує?

ЩО ЦЕ?

б) У маленькій хатці 
Зібралися братці;
По одному підуть з хати 
Вогню людям добувати.

Євген Яворівський

в) Що влітку одягається, а звимку одежі цурається?

ЗАГАДКА

Що то, що за біла вата, 
Що від неї біла хата?
Що то, що за біле пір’я, 
Що покрило все узгір’я?

Що то, що за білий пух, 
Що сідає на кожух?
Що за пух це, пір’я, вата 
Відгадайте, дитинчата!

Редакція „Веселки” спростовує, що авторкою вірша 
„Полювання” в жовтневому ч. журналу є Віка Івченко, а 

не Наталя Турчманович.
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К. ПЕРЕЛІСНА Леонід ПОЛТАВА

П Е Р Ш И Й С Н І Г  З А Й Ч И К  — В У Х А Н Ч И К

До кімнати Лесь прибіг:
„Ой, матусю! перший сніг!
З неба падає легенько, 
Стелить стежечку м’якеньку.

Стало скрізь так біло-біло,
І так чисто, любо мило: 
Білий пух лежить на хаті,
На ялині біла вата,
Білим килимом укриті 
У садочку трави й квіти.

(Ілюстрація Василя Залуцького)

Лине в полі сніг-сніжок, 
Замітає він стіжок;
А у тому у стіжку 
Сон приснився зайчику.

Спиться-сниться зайчику, 
Зайчику-вуханчику,
Що у полі вже весна, 
Наче квітка запашна.

І береза наша біла 
Зовсім, зовсім побіліла... 
Навіть білочка мала 
Білу шапочку вдягла.”

Виліз зайчик із стіжка:
Боже, зимонька ж яка!
Двічі він стіжок оббіг 
Та й загруз по вуха в сніг!

Ми тоді полями йшли,
Ми вухинчака взяли;
,,Доки прийде теплий час — 
Поживи в теплі у нас!”

Де там! Зайчик геть подавсь 
і до нас він обізвавсь:
— Ні, не хочу в хату я,
В мене шуба є своя!



Ярослав ВІЛЬШЕНКО Ілюстрація Ірини МОЛОДЕЦЬКОЇ

С В Я Т И Й  М И К О Л А Й  ТдЕ...

В небі метушня і рух,
Ангелята працю мають,
Білий тріпають кожух 
Для Святого Миколая.

Інші лагодять санки, 
Навантажують дари,
Запрягають два шпаки, 
Розсувають сиві хмари.

Сів у сани Миколай 
В митрі й теплих рукавицях.
— Гей, ангеле, поганяй,
Щоб на землю не спізнитись!

Сріблом сяє з неба путь, 
Мигають зірки, мов іскри,
Коні хмарами женуть,
Та ще скорше рине думка —

— вістка чемним діточкам,
Що ждуть Гостя нетерпляче: 
„Д іти, радість лине вам!
Хто ж  нечемний був, хай плаче!”

П о я с н е н н  я-с п о в н и ч о к.рух — motion, movement; 
навантажувати, вантажити — to load; шпаки — так називають 
коней подібних шерстю до птахів - шпаків (starling); митра — 
убір голови єпископа під час богослуження; путь — дорога, 
шлях.



ПОДАРУНОК святого МИКОЛАЯ
Сьогодні день Святого Миколая. В кімнаті тихо 

й затиш но. Пахне св іж оспеченими пир іж кам и. 
Наталочці так хочеться знати, який дарунок прине
се їй Святий Миколай, але маму питати годі. Вона 
завжди заклопотана. Добре, як увечорі мама 
візьме Наталочку на коліна і розповідає їй справж
ні казочки. Найчастіше про тата, якого Наталочка 
не пам’ятає. Мама часто плаче й Наталочка не вміє 
її заспоко їти . Вчора вночі п ід  час хуртовини 
Наталочці було так страшно, що вона не могла 
спати і почала плакати. Мама, потішаючи її, сказала:
— ,,Може Святий Миколай і в таку ніч завітає до нас 
та й принесе тобі щось... Спи дитино спокійно” .

— „Цікаво, чи був?” Наталочці не лежалося в 
л іжку. Вона почала одягатися, щоб побігти до 
маминого куточка.

Нараз... почувся крик. Голос наче б-то мату
син!.. Що сталося?.. Налякана Наталочка хотіла 
бігти до мами, але мама бігла до дверей, а за нею 
собачка Палкан. В дверях стояв високий чоловік, 
блідий, дуже худий, в подертій шинелі. „Хто він?”

— „Ч о го  мама плаче?” Наталочка пильно 
вдивляється в обличчя незнайомця, а він у неї. 
„Чого він прийшов? Та ще й плаче... Маму переля
кав!

— „Може голодний?.. А мамуся чомусь нічого 
йому не дає. Вона завжди щось дає бідним, хоч 
часом і самим нема що їсти!”

— „Сьогодні пиріжки мамуся пекла ранком” — 
похвалилася Наталочка. „Сьогодні Святого Мико
лая й ми чекаємо на подарунок від нього...” — 
защебетала вона знову. Незнайомий усміхнувся. 
Мама теж, Наталочка ще ніколи не бачила такої 
усм іш ки у мами. Вона розгублено, н ічого  не 
розуміючи, дивилася то на маму, то на незнайом
ця. — „Щ о йому ще сказати?”

— „Доню, моя маленька донечко!.. „Прошепо
тів незнайомий. Похитнувся і впав непритомний. 
Палкан почав лизати його лице і ворушити за 
шинелю. Мама кинулась до нього також. Лише 
Наталочка стояла, не розуміючи що діється.

— Спізнене сн ідання, картопляну ю ш ку з 
пиріжками їла щаслива родина, дякуючи Святому 
Миколаю за цінний дарунок.

Натапія Кібець

Пояснення-сповничок: шинеля — військовий плащ. 
Запитання — Який дарунок приніс Наталочці Святий 
Миколай? Хто був цей чоловік у шинелі?

ОСЬ-ОСЬ ВПАДУТЬ СНІГИ ХОЛОДНА НІЧ

Ось-ось впадугь сніги.
Ось-ось впадуть і ляжуть.

Укрию ть з головою  і хату й дерава. 
Розпустять по світах свою  тоненьку пряжу, 
Вербичкам білі ноги сповивать.

І вже вербички сплять 
від холоду й від снігу,

І їхні сни пливуть, як листя по воді...
А зорі колядую ть самі собі на втіху,
Укотре колядую ть і вкотре молоді.

Хлющать дощ і —- і тут, і вдалині. 
Громи стоять, як вартові, над ними. 
Щовечора лягає спати ніч 
Під мокрими кущ ами горобини.

На неї блима чорним оком  птах, 
Немовби то не око, а безодня,
І зайчик іспросоння запитав:
— Ти, мабуть, змерзла,

що така холодна?

Галина Кирпа Гапина Кирпа



Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрація Христі МІЗУР
Я С Е Н Е Ц Ь  — С П І В У Н Е Ц Ь

— Івасю, Галинко, вставайте, подивіться у 
вікно! — голосно сказала мама, заглянувши до 
дитячої спальні. — На дворі така краса, як у казці!

Де й подівся ранішній дитячий сон — вмить 
обоє вискочили з ліжок, прожогом кинулися до 
вікна й прилипли носами до шибки. І справді, зима 
зачарувала все довкола — сріблястий іній вкрив усі 
гілки на деревах, одягнув ялинки в білосніжні 
вінки, а легкий, пухнастий сніжок густо притрусив 
дорогу й стежку до хати. Діти заметушилися, хоча 
був це час вакацій і не треба спішити до школи. Та й 
як можна спати, коли надворі справжня зима й 
настав час витягнути санки, ковзани й снігову бабу 
зліпити ще більшу, як торік!

Ледве встигли Івась і Галинка поснідати, як до 
хати вбіг розчервонілий сусідський Богдан: — Ви 
бачили, ви бачили, що на ставку... — він так 
захекався від бігу, що йому й віддиху забракло, 
щоб сказати новину, але в цю хвилину до хати 
увійшов тато, обтрушуючи сніг з капелюха:

— А на нашому ставку є вже ясенець! — радісно 
промовив він. — Вчорашній мороз затягнув наш 
ставок першим льодком. Виблискує той ясенець 
проти сонця, як чисте скло!.. Богданові було трохи 
прикро, що не він перший приніз ту новину, але 
втіха від того в усіх була не меншою, — всі троє 
скоренько лагодилися йти на ставок. При тому 
затурбована мама поспішила наказати, щоб омину
ти лиха:

— Ви ж будьте обережні, бо ясенець — це 
перший тонкий лід! Борони Боже, щоб ніхто не 
надумав ковзатися по ньому, бо зін трісне!..

Добре, що мама попередила, бо Івась вже хотів 
ковзани з собою брати. А ясенець і справді виблис
кував проти сонця, як скло й соняшні зайчики 
грайливо танцювали по ньому. Коло ставу на 
березі вже купчилася дітвора, а старші хлопці 
підшукували замерзлі грудочки й спритно кидали

їх по льоді, — грудки котилися, лід дзвенів, тьохкав 
й озивався луною в глибині ставка. Галинка 
заохочувала й Івася, але він почав теж шпурляти свої 
грудочки, або, як хлопці казали, „камінці-співунці” , 
вони видзвонювали по льоді й це здавалося Івасеві 
чарівною музикою. А тут ще й Петро, найстарший 
серед хлоп’ячої юрми, віршиком примовляв, кида
ючи свої грудочки одна за одною:

Ясенець-співунець,
Кинь по ньому кам інець,—
Мій кам інчик-летунець 
Зараз пуститься в танець!..

Раптом Галинка побачила, що трохи віддалік 
від гурту дітей до ставка йшли, повагом перевалю
ючись, дві їхні качки — ряба й біленька, а попереду 
них і качур ступав, гордо похитуючи зеленкуватою 
оксамитовою головою. Качки звикли хлюпатися й 
плавати в ставку, відпочивати на березі, а потім, 
зголоднівши, поверталися самі додому, де мама 
завжди давала їм їсти.

— Ой, як же це буде, — захвилювалася Галин
ка, — ставок замерз, а вони цього не розуміють! 
Івась на поспішав, — він і наміру не мав завертати 
додому качок, бо міркував інакше: — Чому їх 
відганяти від ставка? Нехай і вони побачать який 
гарний цей ясенець! Птахів природа навчає...

А качки й справді, зупинившись на березі, ніби 
здивовано оглядали блискучу поверхню ставу. Та 
несподівано молоденька біла качка відважно 
поспішила на лід і, сковзаючись по ньому, скоро 
опинилася на віддалі від берега. Лід тріщав під 
нею, ламався й за мить бідна качка вже борсалася у 
тріщині, наполовину покрита льодом. Галинка в 
розпачі побігла до качок, а за нею Івась, хоча обоє 
вони не знали як можна врятувати потопельницю. 
А качур і ряба качка тривожно крякали, ніби 
просили допомогти. Увесь гурт дітей переполо
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шився цією подією, — всі прибігли й перелякано 
спостерігали як знесилено борсається в уламках 
льоду біленька закривавлена качка і як безпорад
но бігають понад берегом качур із рябою качкою. 
Івась мерщій побіг додому кликати на поміч тата 
або маму, Галинка гірко плакала, аж тут надбіг 
Петро з величезною ломакою й заходився проби
вати лід у напрямі до бідної качки.

— Що ти робиш? Що ти робиш? — кричала 
Галинка. — Ти ж можеш убити нашу качку!

— Ні, я роблю їй водяний коридор! Вона 
випливе сама, ось побачиш! — гукнув Петро, 
поспішно пробиваючи лід. А качка, хоч і була вкрай 
знеможена й налякана, побачивши водяний прос
тір, зібрала останні сили й щасливо випливла на 
берег.

Одначе, лапки її були геть порізані льодом й 
лишали криваві сліди на снігу. Галинка вхопила 
бідолашну птаху на руки, гладила й потішала її,

несучи в напрямку до хати, а за нею поспішали й 
качур із рябою качкою. Назустріч вже бігла схви
льована мама й говорила до дітей:

— Оце, діти, бачите як недалеко до біди... 
Добре, що ніхто з вас не пішов сковзатися на 
ясенець! А тобі, Петрусю, дуже дякую, що нашу 
качку врятував!

Діти дивилися на Петра, як на героя, а він, 
весело всміхаючись, узяв мерзлу грудочку й 
щосили кинув її на блискучу поверхню ставу, 
примовляючи:

Ясенець-співунець,
Кинь по ньому камінець!..

Пояснення-сповничок: Прожогом — швидко, негайно; іній — 
white frost; метушитися — to bustle; ясенець — так у деяких 
околицях України називають першу тоненьку плівку льоду. 
Називають його „співунцем” , бо, коли кинути на нього тверду 
грудку він видає дзвінкий звук. Ковзани — skates.

Ганна ЧЕРІНЬ
ЗИМА НЕ ТАКА СТРАШНА!

Вночі випав сніг. Та який! З хати вийти не 
можна, навіть двері не відчиняються. Добре, що 
тато встав зарані, тож навіть не снідаючи взяв 
лопату, повідкидав кучугури, прочистив дорогу 
для авта й поїхав на працю. Петрусь і Наталка, 
широко розставляючи ноги, йшли вулицею по 
слідах від автових коліс. Коли за ними їхало авто, 
скоренько звертали вбік, мало не провалившись у 
снігу, чекали, поки знову можна вийти на шлях. На 
хідниках снігу було так багато, що й провалитися 
можна по вуха.

— Тебе ніхто б і не відшукав, якби провалилась,
— закинув старший і вищий зростом Петрусь.

— Тебе також, — огризнулась Наталка. — 
Бабуся ж про тебе казала, що ти — „три вершка від 
горшка” .

Якось дійшли до школи. Половина кляси не 
пробилась крізь сніги. Це часто буває взимку на 
півночі Америки — і в Україні.

І Петрусь, і Наталка любили зиму. Коли після 
школи взяти санки та вийти на гору, можна мчати, 
як на олімпійських змаганнях. Там також змагуни 
падають і провалюються в сніг — тож нічого 
дивного, коли те саме трапляється й дітям. З дітей 
виростають і олімпійські змагуни.

А як приємно бігати на морозі й гратися в 
сніжки! І зовсім не холодно, навіть гаряче. Тільки 
чомусь мама сердиться, що довго були надворі й 
розтирає дітям руки. І чомусь руки болять, і в носі 
коле, і очі плачуть. Мама каже, що це все від 
морозу.

Цього року зима принесла несподіванку. 
Якимсь чудом взимку настало літо. Знову можна 
було одягнути купелівки, грітися на сонечку й 
пірнати в морські хвилі. Це був не сон, аФльорида. 
Там живуть бабуся й дідусь, що в кожному листі 
кликали Петруся й Наталочку до себе в гості. А ті не

могли дочекатися, поки в школі настане зимова 
перерва, і тоді справді можна з зими перескочити в 
літо. Вже в літаку помітно, як люди відчувають, що 
наближається тепло, сонце, квіти... Дехто вже 
переодягається в літнє вбрання. Нарешті, літак 
присідає, і після нудного чекання на валізи, діти 
потрапляють у теплі обійми дідуся й бабусі. А вони 
обоє — в коротких штанцях і безрукавих сорочках.

— У нас усі так ходять, старі й молоді! — каже 
бабуся.

— А у нас всі взимку ходять у хутрах і теплих 
чоботах! — Ось приїдемо до хати, то й вас пере- 
дягнемо — каже дідусь. Приїхали. Біля хати — 
пальми, зелені кущі, що їхніх імен діти ще не 
знають. Бабуся знайомить внуків із своїми росли
нами:

— Це гібіск, а це — буґанвілія. А під хатою — 
чорнобривці!

— їх я знаю! — зраділа Наталочка. — Тільки 
вони в нас цвітуть восени, коли ще дуже тепло.

— А в нас чорнобривці цвітуть, коли їм погода 
подобається; не люблять ні спеки, ані холоду. Оце 
їм тепер якраз гарно. А от ходімо в садок: там є 
помаранчеві дерева — помаранчі вже спіють, 
жовтогарячі, аж золоті. Фльоридські мешканці 
кажуть, що це їм Бог дав такі прикраси на ялинку!

Два тижні минули, як у казці. Забулася зима, 
снівогі замети, завірюха... І знову літак приніс на 
своїх сталевих крилах дітей додому, де мама й тато 
вже стояли з теплою одежею, щоб діти не просту
дилися, потрапивши з тепла в зиму.

— Прощай, літечко, — зідхнула Наталочка.— 
Через деякий час ти прийдеш до нас і сюди. А 
покищо — я хочу на сніг, на санки, на снігову гору!

Пояснення-сповничок: „Від горшка — три вершка” — так гово
рять про дитину або людину низького росту.
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В І І В И Р К Л  Г О Т У Є Т Ь С Я  Д О  З И М І В Л І
(Текст і ілюстрації О.Р.)

Он на тому дереві дупло. Бачиш ? Цікаво, за
мешкає хтось у ньому чи ні? Ану, вернімось сю
ди за тиждень, перевірмо. Добре?

За тиждень прийшли — ти глянь, дупла і не 
впізнати! Отвір уже закритий дверима, а з малої 
дірки, що була над дуплом, хтось зробив вікно. 
І завіски вже висять. А дзвіночок який маленький, 
он, над дверима висить, бачиш? Це як хтось двері 
відчинятиме, то він дзвонитиме. Тоненько, тонень
ко, ледь чутно. Цікаво, хто ж це таку гарну хатку 
собі в дуплі зробив ?

Вивірка. Мабуть, вивірка. Вона тепер напевно 
дуже зайнята. До зими приготовляється. Це ж 
кожного року, як літо кінчається, так лісові зві
рята починають наносити й складати собі в ку
точки запаси їжі. Щоб було чим підживлятись 
узимі. А то, як випаде сніг, все накриє, не буде ні 
грибів, ні горіхів, ні ягід. Тому вивірка тепер така 
зайнята.

Але не тільки харчами забезпечитись треба. 
На початку треба хатку утеплити. Перевірити, чи

двері щільно зачиняються, на вікно треба завіски 
повісити, щоб тепліше, затишніше було. З пташи
ного пуху треба нову ковдру зробити.

Потім треба позамітати. З усіх куточків порох 
повимітати. Бож недобре у брудні куточки, на 
брудну підлогу складати харчі. Правда ж?

Як вивірка це все зробить, тоді вона почне в 
ліс ходити. По гриби, по жолуді, по каштани, горі
хи. Почне наносити це все в хатку свою, на зиму 
складати. Гриби на ниточки повісить, щоб висохли 
як слід. А жолуді, каштани й горіхи складатиме 
так просто, на підлогу.

І безліч разів вертатиметься вивірка в ліс. 
Носитиме доти, аж поки не заспокоїться, що має 
досить на цілу зиму.

А тоді залізе в своє тепле ліжечко, накриється 
новою ковдрою і — засне.
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Слова: Ганна ЧЕРІНЬ

МИ СНІИИНОЧКИ БІЛЕНЬКІ.. .
Музика: Василь ШУТЬ

Ми сніжиночки біленькі. 
Ми крилаті і легенькі.
Ми сьогодні рано вранці 
Занрутилися у танці. 
Скоро, скоро не спіймати. 
Довго будем танцювати.

Нас багато, не злічити. 
Не спіймати, не спинити. 
Все навколо, місто ціпе 
Буде чисте, сніжно-біле. 
Так що тяжко і пізнати — 
Буде все кругом блищати.

Ми сніжиночки біленькі, 
Ми крилаті і легенькі. 
Ми сьогодні рано-вранці 
Занрутилися у танці.

Allegretto



РОЛЯНИК Ілюстрація Петра ХОЛОДНОГО

СВІТ. МОВ КАЗКА
Вчора ліс ховавсь у мряку,
А вночі мороз дихнув,
Кожну віточку, гілляку 
Ніжно сріблом обгорнув.

Морозеньку-чарівннчку,
Замінив ти в казку світ —
Хоч щипнеш не раз і в личко, 
Діти шлють тобі привіт!

В лісі блиснуло, засяло —
Іней іскрами заграв,
Вийшло сонце, засміялось — 
Зайчик з дива дибки став.

Гляньте, ось виходить з бору 
Біла Краля Зимова, 
Гарна-гарна, хоч сувора —
В неї сукня льодова.

А на сукні ті узори,
Що їх видно на шибках —
Із серпанку кануть зорі,
Сяють персні на руках.

З нею йдуть її дворяни,
Йдуть ведмеді і вовки,
Скачуть зайчики між пнями, 
Тихі сарни і цапки.

Світ, як диво — світ, мов казка 
Світ, неначе срібні сни »—
А під листям спить комашка, 
Спить, чекає до весни.

З А Й Ч И К
(Ілюстрація Миколи Бутовича)

4 ®

Ніч. Мороз. Пливуть хмарки прозорі. 
Тихо. Гори сн ігу  навкруги.
В п ідж м урки  гуляю ть ясні зорі, 
М ісяць сипле ср ібло на сніги.

Зайчик вибіг з н ірки  погуляти 
По пухкому, ср ібному снігу:
„Х очу я у полі пострибати,
Поганяю м иш ок у стогу” .

Зайчик нум о гратися у сн іж ки .
А ялинка шепче наздогін:
„Т и  поб’єш свої маленькі н іж ки , 
Краще йди у гості до ялин” .

і ш м игнув стрибайчик п ід  ялину. 
Став на лапки, вгору вушка звів...
А  вгорі звабливий м ісяць линув, 
Срібну стеж ку зайчикові плів.

Никифор Щербина
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Оксана I ВАН EH КО Ілюстрація Богдана СТЕБЕЛЬСЬКОГО

Б У Р У Л Ь К А

Вранці сніг заблищав так, ніби зима жменями 
понасипала блискіток, і вони всі сяяли й променю- 
вали.

А в садку, на тому розі будинку, де була ринва, 
з ’явилася бурулька. Вона мінилася проти сонця 
всіма кольорами веселки і була дуже гарна.

,,Вона, мабуть, со ло д ка , як ц у ко р о к? ”  — 
подумав один хлопчик. Адже всім малим дітям 
бурульки  здаю ться солодким и, і їх хочеться 
посмоктати.

Він схопив паличку і почав кидати нею в 
бурульку. Хлопчик уже уявляв собі, як це він 
покаже всім дітям, що в нього є така гарна буруль
ка.

Ой, як злякалися всі в садку, коли побачили, 
що робить хлопчик. І дерева, і пташки, а найдужче
— стара ринва. Поперше, вона боялася, що хлоп
чик може помилково влучити в неї, подруге, ця 
стара ринва не хотіла позбавлятися своєї прикра
си, якою вона дуже пишалася. Раптом — тррах! 
Хлопчик таки влучив у бурульку, і вона враз 
зламалася і впала.

— Моя бурулька! Моя бурулька! — радів 
хлопчик, підхопивши її руками. Він навіть рукавиці 
скинув, бо йому зробилося гаряче, коли він кидав 
палицю, і руки в нього були зовсім теплі.

Хлопчик тільки підніс бурульку до рота і хотів її 
посмакувати, як побачив, що на нього дивляться 
світлі блакитні очиці, і почув, що бурулька до 
нього заговорила:

— Ні, ні, хлопчику, не бери мене в рот, нетреба! 
Я розкажу тобі багато цікавого.

Хлопчик дуже здивувався, але, звичайно, йому 
захотілося послухати її.

— Ти, мабуть, чарівна бурулька? — спитав він.
— Так, так, — сумно сказала бурулька. — Я 

зачарована, я заморожена, я заворожена, і я дуже 
дякую, що ти врятував мене... І я прошу: не згуби 
мене, я дуже люблю стрибати, як ти, бігати і ніколи 
не сидіти на місці!

— Ти любиш стрибати? — ще дужче здивував
ся хлопчик. — Але ж ти висіла на старій ринві.

— Так, так, — підтвердила бурулька, — і, 
напевне, я пробула б там до весни, поки припекло б 
сонечко і я б розтанула. Адже я не з дорогоцінного 
каміння і не з солодкого цукру. Я — просто весела 
краплинка води. І я зараз розкажу тобі про себе. 
Але боюся, коли б зима не похопилася і не поміти
ла, що я з тобою — вона враз заморозить нас обох.

Тож слухай. Я була дуже веселою краплинкою 
води. Я пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестри
чок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини 
мого життя. Усі звали мене невгамовною, але то 
вітер не давав мені ані хвилинки спокою. Чого він 
хотів від мене? Я не знаю. Коли ми влилися в Чорне 
море, він зд іймав страш ні хвилі, вищі за цей

будинок, перевертав човни і кидав пароплави, як 
трісочки. Та я, маленька краплинка, тікала завжди 
від нього. Якось спересердя, в тихий літній день, 
коли я цього зовсім не сподівалася, він виплеснув 
мене на берег, на гаряче каміння. Я обернулася 
парою і полинула в небо. Високо над землею я 
літала в білій хмарі і, коли раптово знову налітав 
вітер, швидко падала на землю дощем і напувала її. 
Я не боялася потрапити й під землю. Адже й там я 
рухалася, жила і знову виринула на світ веселим 
джерельцем.

Якось біля нашого джерельця зупинилися троє 
вояків. Вони були стомлені, сірі від придорожньо
го пороху.

— Умиймося рідною водичкою! — сказав один 
з них і зачерпнув повні жмені джерельної води. Я 
потрапила на його засмаглі, натруджені долоні і 
вмила йому лице. Я була дуже щаслива з того. Коли 
він струсив краплі з рук на траву, я встигла
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побачити: лице його було вже зовсім не сіре, а 
молоде, вродливе, і очі сяяли. Як це приємно, коли 
через тебе сяють і радіють! Ні, я таки часто була 
щасливою! Але я все поспішала далі. Я любила все 
нове і зовсім не злякалася, коли разом із своїми 
сестрами з одного джерела потрапила в довгі і 
темні рури. Там уже бігло багато води.

— Н ічого страш ного, н ічого  страш ного! — 
казали старші. — Ви ще не робили такої мандрівки? 
Це звичайний водогін, і скоро ми виллємося на 
білий світ.

Поки ми бігли в водогоні, ми всі дуже здружи
лися між собою і все балакали, балакали, гомоніли, 
розповідали про себе. Що ж нам було ще робити? 
Різні були серед нас. Одні розповідали, як їх 
наливали в паровози, підігрівали і як вони, обернув 
шись на пару, рухали цілі поїзди. Краплинки були 
дуже горді з цього, і я думаю, мали на це право. Інші 
розповідали, що вже не раз їх узимку наливали в 
рури, щоб огрівати будинки. Вони казали:

— Коли б не ми, люди померзли б.
Мені було дуже цікаво — куди ж я тепер 

потраплю? Спочатку мене тішило, що я бігла з 
моїми сестрами і вітер уже не підганяв мене і не 
дражнив, як завжди. Та незабаром нам у с ім  набрид
ло бути в темних вузьких рурах водогону і ми дуже 
зраділи, коли раптом побігли швидше.

— Кран відкривають! — закричали мої старші 
подруги. — Кран відкривають! Зараз на волю! 
Досить цієї темряви!

Направду, я більше хотіла б стрінутися з моєю 
рідною мамою-річкою, плисти синім Дніпром, але 
я була рада вже хоч будь-якій зміні. Я хотіла, щоб 
потім і мені було що розповідати про те як я рухала 
поїзди чи якісь великі цікаві машини. Але моя доля 
цього разу була куди простіша... Мене налили... в 
чайник. Так, у звичайний, великий чайник і поста
вили цей чайник на електричну плитку.

— Що з нами буде? Що з нами буде? Так гаряче! 
Так гаряче! — плакали ми з сестричками.

— Чуєш, чайник уже булькає, — сказала якась 
жінка. — Зараз питимемо чай.

— „Аякже! — подумала я. — Треба тікати!”
Та ш виденько-ш виденько  п ід ібралася до

кінчика чайникового носа.
— Куди ти, мала? — засичав чайник. — І чого це 

люди не знімають мене? Я весь википлю.

— До побачення, дядечку! Я ще хочу політати 
на волі! — гукнула я, легкою парою знялася вгору і 
вилетіла з іншими подругами крізь димар.

— А ось де ти! — почула я раптом.
Ой, лишенько, це знову був вітер, і який 

сердитий, холодний! Він тепер служив у білої 
Зими, а Зима, я вже чула, завжди хоче заморозити 
всю воду на світі — всі струмки, річки, озера, 
ставки. Навіть на Дніпро вонаодягає міцну кригу і я 
не думаю, щоб це йому подобалось. Небагато їй 
було роботи зі мною! Вона тільки слово мовила — 
підхопив мене вітер, і вже білою сніжинкою я впала 
на стару ринву.

— Ти завжди горнулась до квітів, любила 
гратися з сонячним промінням, — глузував вітер, — 
а тепер будеш прикрашати ринву, і я віятиму коло 
тебе, скільки захочу.

Навіть сонячний промінь нічого не мігзробити, 
бо вітер не підпускав його близько до мене. Я лише 
плакала, дивлячись на нього, і сльозинки мої 
замерзали на мені.

Я зробилася холодною, крижаною бурулькою 
і примерзла до цієї старої ринви.

Отак і заворожила мене люта зима... Ні, я 
ніколи не думала, що на світі так холодно.

Усі казали, що я дуже гарна, і ялинки навіть 
сердилися на стару ринву, що я прикрашаю її, а не 
їх. Але навіщо була мені моя краса, коли я лишала
ся холодною нерухомою крижинкою. Як я заздри
ла сніжинкам, що літали в повітрі! І я не могла, не 
могла чекати до весни!

Бурулька замовкла, і раптом хлопчик почув, 
що вона тане у нього в руках.

— Трошечки тепла в житті, і я знову оживаю, 
далі, далі... Дякую тобі за тепло твоїх маленьких 
пустотливих рученят. Згадуй мене, коли плавати
меш у річці, коли дивитимешся на росу, золотий 
дощик і білу хмарку.

І вже не було нічого в руках у хлопчика.

Пояснення-сповничок: бурулька — icicle; стрибати — скакати; 
невгамовний — restless; спересердя — in anger; виплеснути —
вилити, вихлюпати (to splash out); водогін — water pipe; кран — 
faucet; димар — комин; глузувати — насміхатися, кепкувати (to 
redicul); крижаний — icy.

ХОДИТЬ СНІГ
Нечутно ходить СНІГ —  

лиш білий сл ід лишає.
Отак і день і ніч,

і знову — ніч і день:
На кож не  деревце сорочку одягає, 
Мов спатоньки аж до весни кладе.

Ворона пролетіла:
ну де б то їй пізнати,

Котра з оцих тополь гн іздо її гойда. 
А  сн іг нечутно йде — 

так біло і лапато,
І до землі раз по раз припада.

Гапина Кирпа
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Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрація Христі МІЗУР

БІЛОСНІЖЕЧКА

Білу зим у виглядаю. 
Б ілу зиму я лю блю . 
Взим ку завжди я чекаю 
Б ілосн іж ечку мою .

А вона чомусь барилась 
У цю  зиму довгий час.
І надворі то дощ илось, 
То морозило всіх нас.

Раптом віхола наспіла. 
Наполохала усіх.
Вила, дула і ревіла,
І крутила вихром сніг.

А уранці хуртовина 
Помирилась з усіма.
А до нас прийшла в гостину 
Б ілосніжечка-зима.

КАЗОЧКА ПРО ТЕЛЯТКО

Як вечір з ір ок багато 
сипне на м іста й поля, 
із неба мале й рогате 
в в ікно загляда теля.
Купає телятко н іж ки  
в тумані, як в молоці, 
і світяться в нього р іж ки , 
мов сонячні пром інці.

І хоче телятко спати, 
сон вічки йому стуля, 
і хоче втекти в кімнату 
до д іто к  малих теля...

Володимир Підпалин

КО Ж УХ

Зиму мороз 
дуж е любив, 
зим і мороз 
кож ух  пошив.

— Носи, зимо, 
оцей кож ух  
із сивих хмар, 
із білих мух...

Пильнуй: як сонце 
припече,
кож ух  твій, зимо, 
утече...

СНІЖИНКИ
Білесенькі сн іж инки  
Легенькі мов пуш инки.
В таночку покрутилися, 
А потім  приземлилися.

Мирослава Броніч

Пояснення-сповничок: пушинка — snow flake.

РУКАВИЧКИ

В рукавички Валі 
Пальчики сховались. 
Кож ний  пальчик має д ім , 
Т ож  не тісно буде їм.

Запитання: Яке це телятко? Володимир Підпалин Мирослава Броніч



Д О Б Р И И  С Т О Р О Ж
(Ілюстрація Ю. Козака)

І кр ізь  сльози мовить стиха: 
„П орятуй  мене в ід лиха, —

їж і й крих ітки  не маю,
На морозі замерзаю” .

Б ілка гості так сказала:
„Я  давно про харч подбала,

По лісах ходила п іш ки 
Та збирала все горіш ки.

Ти ж  все л ітечко гуляла, 
Чом харчів не назбирала?”

Справді, бачим часто ми, 
Ґав таких і м іж  лю дьм и:

Всеньке л іто  прогуляють, 
В зим ку хліба позичають.

Н икиф ор Щ ербина

Темної зимової ночі забіг зайчик з поля в садок. 
Знайшов молоде деревце і вже ось-ось хоче обгризати 
кору, аж знечев’я . . .

— О-о! Хтось стоїть там недалеко . . .
Стоїть білий, капелюх на голові, в руках мітла ве

лика —  А х ! Який же страх!
Злякався зайчик і давай утікати —  аж  сніг за 

ним закурився.
А сніговий дід сміється, аж морквяний ніс йому 

трясеться:
—  Еге ж, таки налякався мене! Добрий садовий 

сторож з мене!

Б. Д .

Світлана КУЗЬМЕНКО

ПЕТРИКОВА ЗИМА

А надворі вже зима. 
Т ільки  сн ігу ще нема. 
Глянув Петрик у вікно. 
Думає: чому ж  воно, 
Каж уть всі: „у ж е  зима” ,
А  сн іж ку  іще нема?
Якби випав уж е  сніг,
Я б надвір мерщ ій побіг, 
З сн ігом  я б пограв у гри, 
Поспускався б із гори — 
Чи на лижвах, чи санках, 
Покачався б у снігах,

С ніж ну бабу я б зліпив, 
Д уж е б снігов і радів!
Але що ж  то за зима,
Як сн іж ку  іще нема! — 
Лиш подумати це встиг,
Як посипавсь з неба сніг... 
Де не глянь — усю ди сн іг 
Навкруги на землю ліг. — 
Одягну я кож уш о к 
і п іду я на сн іж ок.
На с н іж ку  я погуляю  — 
Справжню  зиму привітаю!
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КУТОК ЮНИХ АВТОРІВ

КА КО Ф О Н ІКС  — ДВА 

(Фантастична пригода)

Вулицями Ню Йорку їхав я з татом таксівкою до 
хмаросягу „Емпайр Стейт” . Такого височенного будин
ку я ще ніколи не бачив у своєму житті. Ми ввійшли до 
елевейтора, що поніс нас на тринадцятий поверх. Тут ми 
пересіли на другий до вісімдесятого поверху й вийшли в 
передсінок, щоб добратися останнім елевейтором до 
найвищого поверху. Я, не оглядаючись, вскочив до 
наступного елевейтора, двері закрилися за мною — а 
тата не було. Я остався сам!

Почав я натискати на ґудзики, щоб зупинитися. Чим 
більше натискав на ґудзики, тим дужче елевейтор 
набирав швидкости. Аж ось нараз усі ґудзики замерех
тіли, з підлоги виринуло крісло, а на стіні з’явився екран. 
З екрану промовило якесь обличчя:

— Я робот із Полярної Зірки. Мене звуть Какофонікс 
-Два. Я тут до твоїх послуг. Куди ти, хлопче, хочеш 
полетіти?

Я аж присів у кр ісл і з оторопіння. В мене рот 
роззявився і я забув про загубленого тата.

— Пане роботе, я хотів би полетіти на Місяць, бо я ще 
там ніколи не був — сказав я.

— Гаразд, — погодився Какофонікс-Два. — Прибу
демо туди за шість хвилин.

Мені нагадалося, що, коли я дивився з вікна готелю 
на цей хмаросяг, форма його нагадувала мені балістич
ну ракету, готову летіти в космос.

— Увага! Одягни космонавтський костюм і будь 
готовий до висадки! — проголосив робот.

Я швиденько вдягнувся і він станув поруч. — 
Остерігаю, що на Місяці бракує кисню, який потрібний 
земній людині. Отож будь обережний, щоб не прорвав 
костюму, бо тоді залишиться тобі тільки дві хвилини 
життя — додав Ка-Два.

Вмить ми вже стояли на місячному сріблистому 
поросі. Коли я намагався ступати ногами, то я підлітав! 
От, ми вдвох підскоком прилетіли до скелястої гори.

— Ходім, я тебе познайомлю з господарем Місяця — 
шепнув Ка-Два. Він ніби відгадав мою мрію...

Біля печери сидів дідусь з довгою сивою бородою, 
веселими блискучими очима. Він приязно усміхнувся. 
Сидів, наче б приріс до скелі. Дідусь кивнув пальцем до 
мене.Я підійшов і привітався.

— Хвалю твою відвагу й віщую, що це не перша твоя 
подорож у космос — весело загомонів дідусь. Ось 
прийми на пам’ятку від Діда Місяця чарівний сріблястий 
камінчик. Він тобі пригодиться — додав дідусь.

Я подякував і сховав дарунок у найглибшу кишеню. 
Кругом раптово захмарилося й вкрилося туманом.Кака- 
фонікс-Два натиснув ґудзика на своїх грудях, щось 
дзеленькнуло і він сказав, що буде буря і що нам треба 
негайно повертатися до ракети.

Перескакуючи з каменя на камінь, я спотикнувся й 
упав. Лежу й — ні крикнути, ні поворушитися. Тільки 
рукою зумів досягнути в кишені подарований камінчик. 
Стиснув його в долоні. Моментально Ка-Два сіпнув мене 
за руку. В ту ж  хвилину я почув звук сичання повітря, що 
виходило з костюму, в якому я прорвав дірку. Ка-Два 
схопив мене на руки й великими стрибками опинився зі 
мною біля входу до ракети. Мені потемніло в очах, в 
голові стало порожньо, я відчув нудоту й... більш нічого.

О дитячогожиття
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ
203 SECOND AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10003

ОБРАЗОТВОРЧА ДИТЯЧА ВИСТАВКА

В Українському Музеї в Ню Йорку відбулася від 26- 
го вересня до 14-го листопада ц.р. образотворча 
виставка дітей з України. Виставка проходила під 
гаслом „Давні традиції в молодечій уяві” .

Цю пересувну виставку Музей влаштував спільно із 
Центром народного побуту в Вермонті та з вермонтсь- 
кою Організацією обміну зразками дитячого образо
творчого мистецтва.

Цю виставку вже раніше оглядали американські 
громадяни трьох стейтів — Вермонту, ФілядельфіІ і 
Ровд Айленд-у. Було це в 1991 і 1992 pp.

На виставці показано різноманітну дитячу творчість
— рисунки, малюнки, коляжі, зразки тканин. Виставлено 
теж альбом з ілюстраціями американсько-українських 
дітей до народної казки „Рукавичка” .

Виставка втішалася великим успіхом, про що 
свідчать численні відвідини теж американських гро
мадян та прихильні відгуки в книзі гостей.

В.Б.

СНІГОВА БАБА

У холодну зим ну пору 
Стоїть бабця серед двору. 
У бабусі біла шуба,
Д іткам  бабця мила й люба.

— Синочку, все в порядку, не стогни. Я тебе підведу, 
а ти напийся водички. Щось у тебе голівка гаряча, — 
промовляла мама. Я відкрив очі і побачив її заклопотане 
лице. Напився води.

— Ну, що ж  ви з татом — і комедія безплатна! Тато 
теж стогне та підхроплює. Мученики мої. Як так можна 
було розлучитися? Поки тато оглянувся, наш стрибунець 
уже зник! Наклопотався тато. Підняв на ноги всіх 
службовців безпеки хмаросягу, щоб тебе відшукати. Ну, 
нічого — спи.

Мама погладила мене по голівці, прикрила, поцілу
вала, перехрестила й відійшла. Я повернувся на другий 
бік. Вклав руку у кишеню піжами, бо щось муляло. Мої 
пальці намацали й витягнули камінчик! Я глянув, а він 
замиготів до мене сріблом у місячному сяйві...

Пилинко Воттв, 13 років, учень Української 
суботньої школи в Нобл Парку, Австралія.
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Жде ось лісова вся школа 
Чи не йде святий Микола.

Починає вже смеркати, 
А Святого не видати.

— Чи надії всі даремні? 
Може ви були нечемні?

Перша Мишка тут присіла: — „А ти чемний був, Корнійку?” А Партики невеликі:
„Шкварки в п’ятницю я їла”. . .  „Раз з Партиками мав бійку”. . .  „В школі ми зчиняли крики”. ..

Теж признались Зайченята, їжачок покаявсь знов, Похвалилась тільки Білка:
Що не слухалися тата. Що когось там поколов. „Чемна я від понеділка!”

Раптом з хмарки для усіх 
Щось посипалось, як сніг.

Куґлі-муґлі цукеркові, 
Фідриґалки кольорові •

Марципани, мандаринки 
Просто з неба до торбинки.

ЕКО

16


